
 

Cortina d’ Ampezzo 2023. január 29-február 3. 
pályaszállás félpanzióval 5 éj / 4 nap síeléssel 

 

 
 

Ki gondolná, hogy létezik olyan téli üdülőhely, ahol ennyi nagyszerű sípálya, elegáns szálláshely és ilyen sokszínű 

programkínálat áll a látogatók rendelkezésére? Nem véletlen, hogy a 2026-os téli olimpia is itt kerül megrendezésre. 

Cortina d’ Ampezzo meghatározó jelentőségű sífellegvár a Dolomitok szívében, a Sella Ronda síszafari 

szomszédságában, melyhez a Falzerego-hágón keresztül egy varázslatos pálya vezet megfagyott vízesések 

árnyékában. Modern, 2 részből álló 140 km-es pályarendszerét 52 lift biztosítja. 

 

Pocol lankás pályái a családosok kedvencei, a sportosabb síelőket a 3.000m-es Tofana és a Lagazuoi/5 Torri 

sícentrumok várják. A város másik oldalán liftekkel érjük el Faloria/Cristallo 20km-es sícentrumát. A síelést követően 

számos érdekesség várja a Cortina-rajongókat: szánkópályák, motorosszán túrák, helikopteres sétarepülés és 

számtalan szórakozóhely.  

 

Távolság Budapesttől: 650km (550km autópálya). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hotel Villa Argentina*** pályaszállás 
 

Háromcsillagos abszolút pályaszállás 1.550m magasságban, a 120km-es összefüggő pályarendszer szívében. A 

szálloda közvetlen környezetében kizárólag kék pályákkal találkozunk, melyeket 5 ülőlift köt össze. A lankás pályákról 

további kabinos és ülőlift csatlakozással érjük el  Lagazuoi/5 Torri valamint Tofana lejtőit 3.000m-es 

magasságban. Felszereltség: étterem, bár, sí- és szánkókölcsönző. Elhelyezés: kényelmes 2-4 fős 1 légteres 

családi szobákban és 4-5 fős 2 légteres lakosztályokban. Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora). 

 

 
 

Szállás ajánlat/fő/5 éj félpanzióval   2023. január 29 – február 3.  
 

1 légteres szobában  480 EUR/felnőtt 
2 légteres lakosztályban 605 EUR/felnőtt 
gyermek 8-12 év           310 EUR/gyermek 
gyermek 3-7 év       240 EUR/gyermek 
 

 

egyágyas szoba                    690 EUR/szoba 
 

 

1 légteres szobák esetén min. 1 felnőtt, 2 légteres lakosztályoknál min. 2 felnőtt fizetendő a gyermek ár 
érvényesítéséhez! 

 
 

Cortina d’ Ampezzo síbérlet – 140km jelölt pálya 
 

    felnőtt gyermek 2006.11.26-2014.11.26. 

4 nap    260 EUR         180 EUR 
              

                        A síbérlet 2014.11.26. utána született gyermekek számára ingyenes! 

 
A síbérlet árak már tartalmazzák a KeyCard kauciót.  

 

Oktatás: minden nap délelőtt és délután is 2-2 óra. Tudásszinteknek 
megfelelő csoportokban. 240€/fő 
 
Jelentkezés: g2ssiiskola@gmail.com      


